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– Interieur –

WEL OF NIET TERUG NAAR HAAR BRABANTSE ROOTS? DAT WAS ZO’N 

TIEN JAAR GELEDEN HET DILEMMA VOOR MAARTJE EN HAAR GEZIN. “WE 

WOONDEN DESTIJDS IN EEN MOOIE JARENDERTIGWONING IN UTRECHT, 

MAAR BESLOTEN OM TOCH OP ZOEK TE GAAN NAAR IETS NIEUWS IN 

BRABANT.” EEN ZOEKTOCHT DIE ZE UITEINDELIJK DEZE PRACHTIGE 

LANGGEVELBOERDERIJ OPLEVERDE. “MAAR DAAR MOEST WEL HEEL WAT 

AAN GEBEUREN VOOR WE DAADWERKELIJK KONDEN VERHUIZEN…”

 Oude langgevelboerderij

 in ere hersteld
 Oude langgevelboerderij

 in ere hersteld
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Puur, warm en authentiek, maar dan met een eigentijdse twist, stoer en stijlvol en dit alles met een landelijk randje. Zo 
kun je dit met zorg samengestelde interieur waarschijnlijk het best omschrijven.

M
aartje vertelt: “Hoewel we dus in eerste instantie 

nog wat twijfelden over terugkeren naar Bra-

bant, hebben we mijn ouders wel gevraagd of ze 

voor ons rond wilden kijken naar een te koop staande boer-

derij”, herinnert Maartje zich. “Zij waren ook degenen die op 

dit perceel in het buitengebied van Haaren stuitten. Alleen 

was de oorspronkelijk langgevelboerderij die op het perceel 

stond grotendeels verwoest door een brand.” Maartje en haar 

partner Bas waren desondanks meteen enthousiast over de 

locatie, een landelijke plek met veel ruimte eromheen, en 

zagen de potentie ervan, net als de ouders van Maartje. 

“Vandaar dat we ook hebben besloten om samen met mijn 

ouders het perceel te kopen en de oude boerderij weer in ere 

te herstellen.”

Het bouwtraject dat volgde nam zo’n twee jaar in beslag. “De 

indeling hebben met name mijn moeder en ik bedacht, ui-

teraard met de hulp van een architect, en mijn vader heeft 

vervolgens het hele bouwproces in goede banen geleid”, 

vertelt Maartje. “We hebben er heel bewust voor gekozen 

om zoveel mogelijk gebruik te maken van oude materialen 

om de oorspronkelijke boerderij zo goed als het kon weer 

opnieuw op te bouwen.” Hierbij lieten ze zich leiden door 

oude foto’s van de boerderij voor deze door brand werd 

verwoest. “Er bestaan namelijk verschillende soorten lang-

gevelboerderijen, vandaar dat we heel goed hebben gekeken 

naar bijvoorbeeld de raamindeling en de gebruikte materi-

alen op die oude foto’s. Tegelijkertijd moesten we natuurlijk 

ook rekening houden met de bouweisen van nu, wat het nog 

weleens tot een flinke uitdaging maakte om alles precies zo 
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       ‘De oude boerderij werd  
   zoveel mogelijk in   
    ere hersteld’



De favoriete ruimte in huis is de 
grote woonkeuken. Maartje: "En 
dan specifiek de keukentafel aan de 
achterzijde, voor de pui. Vanaf daar kun 
je heerlijk naar buiten kijken."
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  ‘De keukentafel,  
  een ideale plek  
om aan te werken’ "Hoe groot het huis ook is, ongemerkt was het zo gevuld. En nog steeds blijven er telkens nieuwe vondsten bijko-

men. Dat spelen met het interieur is nu eenmaal mijn passie", aldus Maartj
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Het gezin beschikt over zoveel ruimte dat iedereen zijn 
eigen plek heeft. "De drie kinderen hebben boven hun 
eigen slaapkamer en een badkamer die ze delen en 
ook wij hebben uiteraard onze eigen ruime slaapkamer 
met badkamer."

Maartje: "De indeling hebben met name mijn moeder en ik bedacht, uiteraard met de hulp van een architect, en mijn 
vader heeft vervolgens het hele bouwproces in goede banen geleid."

te kunnen bouwen als wij voor ogen hadden. Maar uiteinde-

lijk is dat gelukkig allemaal goed gekomen en wonen we nu 

alweer zo’n acht jaar met heel veel plezier met drie generaties 

onder één dak. Mijn ouders wonen namelijk in het voorste 

gedeelte, terwijl wij met ons gezin met drie kinderen de rest 

van de boerderij bewonen.”

Overigens was dit in het begin wel even wennen voor Maart-

je en haar gezin. “En dan bedoel ik niet dat onder één dak 

wonen met mijn ouders, maar de overgang van onze jaren-

dertigwoning in een levendige wijk in een stad als Utrecht 

naar deze rustige plek in Brabant. Een behoorlijke overgang 

zoals je je wellicht voor kunt stellen, maar we hebben er nooit 

spijt van gehad.” En ook dat is niet moeilijk in te denken als 

je een kijkje neemt in de prachtige langgevelboerderij. Puur, 

warm, authentiek maar dan met een eigentijdse twist, stoer 

en stijlvol en dit alles met een landelijk randje is misschien 

nog wel het best hoe je het met zorg samengestelde interieur 

kunt omschrijven. “Zelf vind ik het lastig om er een label op 

te plakken, aangezien ons interieur echt een mix is van van 

alles.” 

SCHOT IN DE ROOS
Maartje begint spontaan te stralen als ze het over haar inte-

rieur heeft. “Dat is namelijk echt een van mijn grote passies. 

Heel veel van wat je bij ons in huis ziet, hebben we tweede-

hands op de kop weten te tikken. De keuken is bijvoorbeeld 

een tweedehands Piet Boon keuken die we op Marktplaats 

tegenkwamen en waar we vervolgens alleen een nieuw blad 

en een nieuwe gashaard voor aan hebben geschaft. Ook het 

fornuis is trouwens tweedehands, net als tal van andere spul-

len in ons huis. Wat dat betreft is het interieur echt een mix 
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Maartje: "We moesten rekening 
houden met de bouweisen van 
nu, wat het tot een flinke uitda-
ging maakte om alles precies zo 
te kunnen bouwen als wij voor 
ogen hadden. Maar uiteindelijk 
is dat gelukkig allemaal goed 
gekomen."

   ‘Heerlijk, al die ruimte,   
helemaal als je vanuit een kleine  
 woning komt zoals wij’
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Maartje begint spontaan te stralen als ze het over haar interieur heeft. "Zelf vind ik het lastig om er een label op te 
plakken, aangezien ons interieur echt een mix is van van alles."

van tweedehands spullen, zelf opgeknapte meubels en her en 

der wat nieuws.” De grote bank in de woonkamer is dan wel 

weer nieuw en een van de meest recente aanwinsten van het 

gezin. “Een schot in de roos omdat we hier heerlijk met zijn 

vijven op kunnen zitten. Het is zelfs elke keer weer een strijd 

wie er op het ‘chaise longue’ gedeelte mag liggen. Sinds die 

bank er is, is dit echt een van onze favoriete plekken in huis.”

De meest favoriete ruimte blijft echter nog steeds de grote 

woonkeuken. “En dan specifiek de keukentafel aan de ach-

terzijde, voor de pui. Vanaf daar kun je heerlijk naar buiten 

kijken en voor mij is het ook een ideale plek om te werken, 

als er tenminste rust in huis is. In de periode dat de kinderen 

vanwege corona thuis les kregen, heb ik voor mijzelf maar 

een werkplek gecreëerd in de bijkeuken om toch nog ergens 

ongestoord te kunnen werken”, lacht Maartje.

Dat is ook meteen een van de grote voordelen van de boer-

derij. Het gezin beschikt over zoveel ruimte dat iedereen er 

zijn eigen plek heeft. “De kinderen hebben boven alle drie 

hun eigen slaapkamer en een badkamer die ze delen en ook 

wij hebben uiteraard onze eigen ruime slaapkamer met bad-

kamer.” Dit alles bevindt zich op de eerste verdieping en dan 

is er zelfs nog een zolderverdieping. “Heerlijk, al die ruimte, 

helemaal als je vanuit een kleine jarendertigwoning komt 

zoals wij. Maar het grappige is, hoe groot het huis ook is, on-

gemerkt was het zo gevuld. En nog steeds blijven er telkens 

nieuwe vondsten bijkomen, dat spelen met het interieur is 

nu eenmaal mijn passie. Gelukkig hebben we in een schuur 

in onze tuin volop opslagruimte om spullen die we (tijdelijk) 

   ‘We wonen hier nu  
 alweer zo’n acht jaar  
  met heel veel plezier’
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De oorspronkelijk langgevelboerderij die op het perceel stond was grotendeels verwoest door een brand. Maartje en haar partner 
Bas waren desondanks meteen enthousiast over de locatie, een landelijke plek met veel ruimte eromheen, en zagen de potentie 
ervan, net als de ouders van Maartje.

niet gebruiken op te slaan en ook met mijn ouders wisselen 

we nog weleens wat uit.”

Nu Maartje toch die tuin noemt… ook die is de trots van 

het gezin. “De woning was grotendeels door brand verwoest, 

maar de tuin was gelukkig intact gebleven en die hebben we 

ook zoveel mogelijk gehouden hoe die was.” Op een aantal 

opvallende ‘details’ na dan, waarvan het meest in het oog 

springend de historische Vlaamse schuur is die hier voor het 

gezin naar Haaren verhuisde nog niet stond. “Deze eeuwen-

oude schuur stond oorspronkelijk aan de andere kant van het 

dorp”, vertelt Maartje. “Historisch erfgoed dat desondanks 

op de slooplijst stond. Het was echt flink wat gedoe, maar 

wij hebben het voor elkaar gekregen dat we die schuur uit 

elkaar mochten halen om vervolgens in onze tuin weer op 

te bouwen. Sindsdien run ik van hieruit een van mijn be-

drijven: ROOTS inspiratielocatie (roots.nl) waar ik zakelijke 

gasten en teams ontvang die willen ontmoeten, verbinden, 

ontwikkelen en groeien. Een andere schuur in de tuin dient 

dan weer deels als opslag voor mijn andere bedrijf, TAFEL-

DAME (tafeldame.eu), waarmee ik zorg voor een smaakvolle 

tafelstyling en exclusieve items voor een glimlach aan tafel. 

Hierin komt mijn passie voor styling dus ook volop aan bod.”

Op de vraag of Maartje nog wensen heeft voor haar sfeer-

volle gezinshuis, antwoordt ze in eerste instantie: “Nee, het is 

allemaal goed zoals het nu is! Of… Als ik eerlijk ben zit mijn 

hoofd toch altijd vol plannen. Zo wil ik nog een oud kippen-

hok in de tuin, of een oude kas, of… Vooruit, het is inderdaad 

goed zoals het nu is, maar ongetwijfeld zullen er nog best wel 

wat dingen veranderen. Gelukkig kan dat dankzij alle rust en 

ruimte die we hier hebben zonder dat iemand daar echt last 

van heeft.”  ◆

❦
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